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COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBI'ENTE

PARECER N' 0 g3 /i9 - COSMAM
AO PROJETO,E À EMENDA N' OÍ

Susto com base nó inc. IV do art.57 da
Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre, o ato de bloqueio preventivo dos
imóveis do Bairro Petrópolis, efetivado
com base na Lei Complementar n' 601,
de 23 de outubro de 2008, revogada pela
Lei complementar n' 829, de 5 de janeiro
de 2018.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe de autoria
dos Vereadores Felipe Camozatto, Mehdes Ribeiro, Ricardo Gomes e Dr. Thiago,
com Emenda h' 0 1 de autoria do Vereador Reginaldo Pujol.

A proposição visa custar cóm base no inc. IV do art.57 da Lei Orgâni-
ca do Município de Porto Alegre, o ato de bloqueio preventivo dos imóveis do
Bairro Petrópolis, efetivado com base na Lei Complementar n' 601, de 23 de ou-
tubro de 2008, revogada pela Lei complementar n' 829, de 5 de janeiro de 20 1 8.

A Procuradoria da Casa, em seu parecer prévio, entendeu que existe
óbice de natureza jurídica à tramitação do Prdeto.
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A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ -- conclui a análise pela
inexistência de óbice de natureza jurídica, após apresentar emenda com a finalida-
de de ajustar a redução do prometo em questão, incluindo o parágrafo único em seu
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À Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Seguran
Cedecondh -- manifestou- se pela aprovação do prometo e da emenda.ça Urbana

A Comissão de Urbanizaçãoi Transportes e Habitação
concluiu pela aprovação do prometo e da emenda.
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PARECER N' 093 /19 - COSMAM
AO P.ROJETO E À KMENDA N' OI

É o breve relatório

Considerando a lacuna que se formou frente à revogação da Lei Com-
plementar n'. 601/2008, que disciplinava a matéria, e que o bloqueio de bens imó-
veis localizados no bairro permanece mesmo na ausência de legislação que regule
tal medida, em que pese a inexistência de inventário devidamente.

Isso posto, este relator manifesta-se pela aprovação do Projeto e da
Emenda n' 01

Sala de Reuniões, 9 de agosto
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Vereador Aldacir Oliboni
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